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ְזַר  " + ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א' כגבראשית )  "שרה חיי ויהיו"

  ,שנים חמשהם מ נחסרוהיות ש לו הקצוביםשהיו  ימיוהשלים את  לא אברהםלפי המדרש ש "כלי יקר"מובא ב
  אלולומר כ "חי אשר"אצל אברהם  נאמרן לכ רעה לתרבות יוצאנכדו  עשו את יראה לאהוא ש כדיוזאת 
 אותם משום  חי ולאאבל הוא  טבעו פילחיות ל ראויה שהישנים  עוד שישאן תלמד מכ ,חישהוא  השנים

 .כאמור ימיו תקצרוהש
 

 (ד' בראשית כג) "אחוזת קבראנכי עמכם תנו לי  בגר ותוש"

ולא ישירות מול  ועל ידם, לפני בני חת יןיכל הענאת לעשות ה טעם הוצרך אברהם אבינו איזמולהבין לחקור  יש
 ,הר מערת המכפלהוזוטוהר את עפרון ואחרים  כדי שלא ירגישוהוא טעם מובא שההקדוש  "הרוז"באמנם ? עפרון

עם היה עיקר משאו ומתנו וי בזה שארכאבינו  ם על פי הדין עשה אברהםגש "ת אנךמחו"בא "רבינו החידמבאר , אך
ב וכתו, "חת השדה והמערה אשר בו לאחוזת קבר מאת בני ויקם" בסוף כתובשהרי  מהכתובן מובכ, חת בני

אינו , הפכפך ,איש כזב ומרמההוא  עפרוןשידע אברהם כיון ש". בכל באי שער עירו לאברהם למקנה לעיני בני חת"
צריך  אינוצבור נאמר בכי דבר ש, בני חת ,הארץ אדוניאל דבריו אמר את לכן . ממון ועינו לא תשבע ,עומד בדיבורו

יהיו כל דבריו ש אברהםדאג זאת משום . לחזור בו לוכיהוא כבר אינו אדם לפני ראשי העיר דבר שמקבל  כלו, יןיקנ
ויקם השדה "ב בסוף וכן כתל. ממה שדרש יקח יותר לעפרון שלא ת אתכפודבר שהועיל ל, העיר ראשי ,עם בני חת

  .סיבה לגמר הקניןההם היו ון שכי, "בני חת מאת
 

 (ז 'כגבראשית ) "הארץ לבני חת םויקם אברהם וישתחו לע"

לתת לו אחוזת קבר והודאתם שאברהם משתחווה לפני בני חת כאות הוקרה על הסכמתם הקדוש  "אלשיך"האומר 
היא תלויה , מצד שני, אך. תלויה בגדולי העירזו שהסכמה , מצד אחד, אברהם הבין. למרות היותו גר ביניהםם בתוכ

לאור . החוקעל ביטול להתקומם המון העם  אילי הארץ יכוליםוהסכמת הודאת  יאחראפילו ש, העם המון ברצוןגם 
על כך יקפידו  ההודאהה על להחזיק להם טוב ,שהם אילי הארץ ,ה לבני חתואם אשתחו"אמר אברהם בלבו הבנה זו 

כעושה , בני חתמול  החל כלפי עם הארץ וסייםה הוא ויוהשתחהובתנועת  בחכמה הכן עשל, "ויתקוממוהעם המון 
 . "החיתום הכל הולך אחרי"ון שעיקר מהם כיאת 

 

  (יז' בראשית כג" )ויקם שדה עפרון"
 ."בכסף בשטר ובחזקה" הקנין המפורטים במשנה דיניכל לפי שאברהם קונה את השדה " צרור המור"מדגיש ה

ארבע מאות שקל "בזה ששילם  (מד 'לב ירמיה" )שדות בכסף יקנו"כמאמר הכתוב בכסף  דהראשית הוא קנה את הש
ולהורות על קנין השטר חזר . שזה רמז על קיום השטר "ויקם שדה עפרון"ממה שנאמר  ,שטרב תואוה קנגם ו "כסף

ואחרי כן קבר "ואמר  דין החזקהאת ש פירואחר כך . "לעיני בני חת", עדיםבבשטר ודהיינו  "לאברהם למקנה"מר או
לאחר . "ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר"ואמר הכתוב סיכם ובזה . "אברהם את שרה אשתו

 . יןיכאן כל דיני הקנשהיו אופן ב. החזקה שהחזיק בקרקע וחפר שם קבר
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  (ב' כגבראשית ) "ד לשרהולספויבא אברהם "
  (.צגק "ב" )הוא נענש תחילה כל המוסר דין על חבירו"

ולפי , (ה' בראשית טז" )חמסי עליך"על שאמרה לו , מדה כנגד מדה, ששרה מתה לפני אברהם "תפנים יפו"מסביר ה
וצריך להבין את הטענה  ?עליגם לא התפללת מדוע  שיפקוד אותך בבן' פני הלהתפללת ר שאכה שתתה היטעני "רש

 "לידא ראחוט נאבבאה מחמת בעי" (:הסיבמות )ל "חזאלא שאמרו  ?שהיהאלא האיש מצווה על פריה ורביה והלוא 
זאת אומרת שהצורך של נשים בבנים נובע מהרצון שיהיה , ר אותהוקבכלומר מי שי "ומרא לקבורה", מזונותכלומר 

, שהרי בעלה חייב במזונותיה ובקבורתה ,ימות קודםבעל אם הזו נכונה רק טענה אך . מי שיפרנס אותן ויקבור אותן
זה בחייו והוא מתה היא ש "מדה כנגד מדה"יצדק בזה  על כן, בחייהימות אברהם ם ה היתה נכונה אענתטיוצא ש

 . ר אותהוקבהיה צריך לש
 

 (זט' כדבראשית " )ותעל כדה ותמלא"
 את ה"הקב לה אמר, עלו מיד המים אותה שראו כיון וזו, העין מן וממלאות יורדות הנשים כל, ותעל כדה ותמלא"

  (מדרש" )לבניך ברכה סימן
הכתוב שנאמר  לשוןב שדקדקולהבנה שהמים עלו לקראתה של רבקה לאחר הגיעו  ,במדרש, ל"שחז ן"הרמבמבאר 

רק  נעשהן שהנס הזה של עליית המים לקראתה "מעיר הרמב". ותמלא ותשאב" אמרנ לאו" ותעל כדה ותמלא"
משפחתה את הקורות ל פריכשס העבדגם ו". ותשאב" כתוב כן אחרישהיא מלאה את הכד אבל  הראשונה בפעם

 . לו יאמינו לא אוליכי הוא חשש שהם ( מה 'בראשית כד)" ותשאב העינה ותרד" אמראותם ליד הבאר 
 

 (יז' כדבראשית )  "מעט מים מכדך נא הגמיאיני"
 ואומר" אמר הואהשאלה בתנאי  כי, 'ת המא תולשאב אי שהתנההתנמבקה בבקשתו מר מעיטאליעזר מ, לכאורה

 כדהאת  היא שתטה אמר לא גם, "מעט" אמר גםו, "נא הגמיאיני" אמר ואה עתכו, "ואשתה כדך נא הטי אליה
ההבדל בדרישות של טעם הקדוש ש" אור החיים"מתרץ ה? וצריך להבין מדוע ההבדל, איתניה בה כאשר להשקותו

, לקראתה עלובמדרש שאומר שכאשר רבקה התקרבה לבאר המים  ל"זח דברי פי על הוא טעמומאליעזר מרבקה 
הוא  ולאחר שאליעזר ראה זאת, אברהםמו כ וקדוש ברוך בזרע אם כי הכנעני בבנות מצוי שאינו מובהקו סימן זהו

 הואמזה ש צאיו התנההוא ש התנאיםאת הבין שזו היא האשה המיועדת ליצחק וכעת הוא חשש שמא היא לא תקיים 
 בעיני יםקל ושיהי כדי בתנאיו האפשריותאליעזר חלק גדול מ מעיטהכן ל, התנאבגלל התנאים שה מבוקשואת  פסידי

 . לעשותםשתהיה מוכנה עד  הרבק
 

 (ל 'כדבראשית )" ומספוא ןתב ןוית מליםגה ויפתח"
 להראותשהכתוב בא " משך חכמה"מסביר ה, בית רבקהיות בואנו רואים שהכתוב מאריך מאוד בסיפור ההתרחש

ששלח אברהם את אליעזר  מסביר שמהו. מהםאשה  לבנו תקחל אברהם רוצה המשפחה קרבת מפני שרקבאריכות זו 
סיפורים על  מאמו שמע ולא המשפחהאת  רכילקחת לו אישה הוא משום שיצחק לא ה בעצמו יצחק הלך לאעבדו ו

היא ש וןכיעליהם  ול סיפרה ולא מחרן יצאהששנים רבות לאחר , זקנתה אחרייצחק  תא הדלהרי שרה יש, המשפחה
 . אותם זוכרת היתה כבר לאה מצע

 

  (במ 'כדבראשית ) "יןעה אל היום ואבא"

אך . ךהדר לו שקפצה מכאן, "באתי והיום יצאתי היום", לומר זהה לשוןאליעזר ב כונתש, המדרש בשם ,י"רשמפרש 
 נתן, לדרכואליעזר  שיצא בשעה ,שלפי המדרש" תוספת ברכה"מבאר ה. לא ברור מאיזה טעם אמר להם זאת אליעזר

 כתוב היה ,גנהמה וכפי. הנערה וריהל זאת היראכדי ש, לו ישהרכוש ש כל על יצחק שם על המתנ שטר םהאבר לו
 אבל כיון. ימים הכמ דרךה לךהמ היה טבעי ובאופן, לדרך יצאבו ש יוםשזהו ה והחתימה הכתיבהתאריך  שטרב
 שקפצה לו הדרך הם יספר לאאליעזר  ואם, שטרה נכתבבו ש יוםה באותויצא שהוא הגיע לחרן פצה לו הדרך קש

 .ךהדר ה לוצקפלהם ש לספראליעזר חייב  היה לכן, אותו כשקרן יתפסו
 

   (נ' בראשית כד" )טוב או רע אליך דבר נוכל לא הדבר יצא 'מה ויאמרו ובתואל לבן ויען"
רבי לוי יצחק מתרץ ? קידושין אם כך מדוע אחר כך הם לא רצונראה שלבן ובתואל מסכימים עם ה, לכאורה
ולמה רצו להרוג  .רצו להרוג את אליעזרהם י "רשענו בערמה כיון שלפי לבן ובתואל ש "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ

כל זמן , השולח שליח לקדש את האשה( .גיטין סד)ל "ידוע שלפי חזו, יצחק יהיה זרעלכי הם לא רצו ש ?אותו
יהרגו הם אחר כך כדי ש, דושיןיקהסכימו ללה יבתח ןולכ. שמא יקדש את הערוה, בדרך אסור בכל הנשיםשהשליח 

 . ולא יהיה לו זרע יהיה אסור בכל הנשיםיצחק  ואז את אליעזר
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